Zápis
z 9. jednání Rady města konané 30.5.2007 v Plasích
Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta
Václav Šiml – místostarosta
Mgr. Markéta Lorenzová – radní
Ing. Václav Gross – radní
Karel Mařík – radní
Ověřovatel zápisu: Václav Šiml
Hlasování: pro: 4

proti: 0

Zápisem pověřen tajemník Ing. Domabyl
zdrţel se: 1 (Gross)

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení a kontrola usnesení
Jednání RM zahájil starosta a provedl kontrolu usnesení – průběţně plněno
2. Zprávy starosty
Na jednání RM byl přizván zástupce Policie ČR OOP Kaznějov pan npor. Rybák a dále zástupci
pořadatelů kulturních akcí v areálu Velká louka. Hlavním důvodem schůzky byl dopis Policie ČR
zaslaný obcím v obvodu OOP Kaznějov, městu a Krajské hygienické stanici s upozorněním na
dodrţování platných zákonů při pořádání kulturních akcí (hladina hlučnosti). Záleţitost pořádání
kulturních akcí ve městě byla projednána na jednání ZM dne 16.5.2007 s tím, ţe ZM nezpochybňuje
dodrţování platné legislativy na úseku ochrany zdraví. Bude sezvána schůzka se zástupci Policie
ČR, OOP Kaznějov a dále s pořadateli jednotlivých akcí, kteří budou opětovně upozorněni na
dodrţování stanovených pravidel. Občané města budou informováni samostatným letákem o počtu
a době konání schválených kulturních akcí se zdůvodněním pouţití fin. prostředků získaných
z těchto akcí (poplatek ze vstupného). Výše uvedené plošné opatření vyvolané Policií ČR OOP
Kaznějov (sledování hladiny zvuku Krajskou hygienickou stanicí) výrazně utlumuje aţ znemoţňuje
kulturní vyţití občanů v celém regionu působnosti Policie ČR OOP Kaznějov. Npor Rybák
přednesl stanovisko Policie ČR – důsledné dodrţování platných zákonů. Navrhl některé
kompromisní návrhy (př. sníţení hlučnosti po 22:00 hod., otočení reproduktorů, budování
přirozených hlukových bariér aj.). Pořadatelé jednotlivých kulturních vystoupení (TJ Sokol Plasy,
DDM Radovánek, Gymnázium Plasy, Město Plasy, agentura Sokol´s Power Voice) přednesli
důvody pořádání kulturních akcí a pouţití příjmů z těchto akcí. Vyjádřili názor na zachování
odsouhlaseného počtu a časů konání jednotlivých akcí na rok 2007. Další jednání budou pokračovat
po vyhodnocení měření hlučnosti v areálu Velká louka (Brutus dne 26.5.2007) KHS Plzeň.
- dopis NPÚ Plzeň, Praha, KÚ PK – odbor kultury a MěÚ Kralovice – odbor reg. rozvoje
s připomínkami k regulativům v krajinné památkové zóně Plasko
- Ferona Praha – darovací smlouva (500 000 Kč)
- firma Tenza Praha – nabídka výstavby tepelného zdroje a spalování biomasy
- Mgr. Jan Kraus, firma Mediace et Judikace Plzeň – nabídka mimosoudních řešení majetkových
vztahů
- dětský tábor Nebřeziny, skupina Beroun Závodí – konání od 23.6. do 30.7.2007 u řeky
- dětský tábor Lomnička, skupina Šlápota Plzeň – konání od 14.7. do 27.7.2007
- nabídka firmy Sky Solution - poradenství v oblasti dotací
- dopis od Západočeské sběrné suroviny a.s. ve věci výkupu ţelezného odpadu a barevných kovů
(poskytování informací o sporných výkupech)
- DSO I/27 – inventarizace majetku na trase velkého obchvatu v úseku města
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- účast na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny na KÚ PK
3. Výbory a komise
V. Šiml předloţil zápis z jednání komise ŢP ze dne 22.5.2007. Na základě jednání na KÚ PK odbor
kultury a MěÚ Kralovice odbor reg. rozvoje je nutný souhlas výše uvedených orgánů při kácení
nebo nové výsadbě.
Návrh: RM schvaluje vyjádření č. 260-267 zápisu komise ŢP ze dne 22.5.2007. RM bere dále na
vědomí zpracovanou inventuru problémových míst (černé skládky a vraky aut) ve městě a
obcích. Upozornění na odstranění vraků formou letáků.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: .
V.Šiml dále předloţil ţádosti o osvobození od poplatku za likvidaci TDO
Návrh: RM schvaluje osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů za rok 2007 – viz příloha
zápisu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Finanční odbor připraví ve spolupráci s analytiky České spořitelny způsoby financování investičních
akcí plánovaných na rok 2008 a 2009 a návrhy budou předloţeny finančnímu výboru k posouzení
před jednáním ZM.
4. Osadní výbory, SDH
V. Šiml informoval o aktualizovaném seznamu odpovědí na poţadavky osadních výboru ze dne
21.5.2007. Dále předloţil zápisy z jednání OV Nebřeziny ze dne 27.4.2007, OV Babina ze dne
6.5.2007 a OV Horní Hradiště ze dne 13.5.2007. RM bere zápisy na vědomí s tím, ţe na budou
zpracovány odpovědi k jednotlivým poţadavkům.
V. Šiml předloţil zpracovanou tabulku čerpání fin. prostředků jednotlivými sbory SDH za rok 2007
s tím, ţe na základě schůzky se zástupci sborů byly stanoveny limity čerpání finančních prostředků
na rok 2007 (cca 16 tis. Kč na sbor). V říjnu 2007 bude provedeno vyhodnocení čerpání.
Zástupce SDH Plasy předloţil ţádost o proplacení pojištění historického automobilu Walter.
Návrh: RM schvaluje proplacení pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Walter, který je ve vlastnictví SDH Plasy ve výši 683,- Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
SDH H. Hradiště ţádá o finanční příspěvek 3 000 Kč na nákup jednotných obleků pro druţstvo
ţáků jako vítěze okresní soutěţe.
Návrh: RM schvaluje finanční příspěvek 5 000,- Kč na nákup jednotných obleků pro soutěţní
druţstvo ţáků jako vítěze okresního přeboru /část fin. prostředků bude získáno vrácením
palet firmě Best/
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Starosta informoval o dopisu pana Urbánka na KÚ PK ve věci velkého obchvatu – studie EIA.
5. Příspěvkové organizace
ZŠ Plasy – zahájení rekonstrukce školní jídelny. Nutnost ukončení provozu školní 22.6.2007 s tím,
ţe obědy pro MŠ Plasy budou zabezpečeny dovozem /25.-29.6.07/
MŠ Plasy – ředitelka předloţila zprávu o prověrce BOZP ze dne 31.3.2007, dále předloţila
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14. – 16.3.2007. RM bere prověrku BOZP a zprávu ČŠI na vědomí.
Návrh: RM schvaluje uzavření MŠ Plasy v době hlavních prázdnin ve dnech od 30.7.2007 –
24.8.2007 s tím, ţe z důvodů rekonstrukce školní jídelny bude zabezpečeno stravování
dovozem obědů z Horní Břízy (paní Bajtová) za cenu 20,50 Kč za oběd. RM dále schvaluje
úhradu rozdílu v ceně obědů ve výši 5,50 Kč reţijních nákladů na oběd MŠ Plasy. Počet
stravovaných dětí cca 27.
Hlasování: pro: 5
proti:0
zdrţel se: 0
Návrh: RM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě MŠ stanoveného podle § 10
odst. 1 vyhlášky o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí nadaných MŠMT č. 62/2007 Sb., a na základě zákona č. 561/2004 Sb. z počtu dětí 10
ve speciální třídě MŠ do počtu 14 dětí. Výjimka bude platná od 1.9.2007.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Mgr. Lorenzová informovala o dopracování projektu „Děti dětem“ a podání ţádosti na podporu
projektu od KÚ PK v rámci protidrogové prevence (společná ţádost ZŠ, MŠ a gymnázia).
Starosta informoval o jednání s firmou Vekra okna na zpracování nabídky postupné výměny oken
pavilonu MŠ.
6. Investiční akce města
Babina – příprava opravy vodovodu a MK u kapličky
H.Hradiště – příprava opravy komunikace Hůrka
Lomnička – příprava výstavby hřiště a souhlas s pouţitím části fin. prostředků (do 60 000 Kč) na
opravu vstupu do kapličky
Nebřezny – dokončení výstavby autobusové čekárny a plakátovací plochy
Ţebnice – instalace ústředny místního rozhlasu do KD, příprava výstavby terasy (převody pozemků)
Plasy – zahájení rekonstrukce chodníku v ul. Babinská
- byl předloţen zápis z jednání přípravy stavby I/27 most Plasy, revitalizace socioek. sféry u
NKP klášter Plasy ze dne 9.5.2007 (jednání s PF Plzeň o převodu p.č. 115/33 v k.ú. Plasy
městu)
- DSO I/27 – ţádost o provedení inventarizace pozemků leţících na plánované akce velkého
obchvatu
7. Byty – žádost o výměnu vany v čp. 447
G. Werkmannová, Plasy 447 ţádá zpětně o úhradu připevnění a zazdění vany za cenu 3 200 Kč.
Návrh: RM schvaluje úhradu částky 1 600,- Kč za připevnění a zazdění vany v bytě č. 11
v čp. 447 v Plasích paní G. Werkamnnové.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
Paní Danuše Štruncová, Rybnice 90 zaslala nesouhlas s vyúčtováním sluţeb na byt č. 11 v čp. 490
za rok 2006 (doplatek 3 936 Kč). Správce bytů pan Klika zaslal vysvětlující dopis, ţe podíl nákladů
na otop za zimní měsíce je vyšší (leden, únor – 17 – 18% celoročních nákladů).
Návrh: RM schvaluje pokračovat ve vymáhání dluţné částky za nájemné ve výši 3 936 Kč od paní
D. Štruncové, Rybnice 90 /moţnost splátkového kalendáře/
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdrţel se: 1 /Šiml/

-48. Odpadové hospodářství – žádost o umístění kontejneru
Společenství vlastníků bytů Stará cesta 433, 434 Plasy ţádá o zvýšení počtu kontejnerů u bytovek
nebo častější vyprazdňování kontejnerů (2x týdně).
Návrh: RM neschvaluje ţádost o navýšení počtu odpadových nádob s doporučením důslednějšího
třídění TDO (nádoby na separovaný odpad jsou v těsné blízkosti). Stav bude vyhodnocen po
cca 2 měsících.
Hlasování: pro: 3
proti: 0
zdrţel se: 2 /Gross,Lorenzová/
9. Český rybářský svaz – žádost o povolení provozování stánku s občerstvením
ČRS MO Plasy ţádá o moţnost provozování stánku s občerstvením v areálu sádek při koncertech
skupiny Brutus (4x) a rockovém koncertu.
Návrh: RM schvaluje moţnost provozování stánku s občerstvením v areálu sádek při koncertech
skupiny Brutus a rockovém koncertu v roce 2007. RM schvaluje zároveň osvobození od
placení poplatku z uţívání veřejného prostranství
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
10. Becker Bohemia – dodatek ke smlouvě
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.11.2006 uzavřenou mezi Městem Plasy a
firmou Becker Bohemia, Plzeň, Hrádecká 7 na umístění nádoby na tříděný odpad (240 l) v
Lomanech. Cena za jeden výsyp 60 Kč.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

11. ČR – Státní oblastní archiv v Plzni – dodatek ke smlouvě
Návrh: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 26.6.2002 mezi
Městem Plasy a ČR – Státní oblastní archiv v Plzni na ceny sluţeb – čtvrtletní zálohy ve výši
7 900 Kč (voda, el. energie, plyn) s platností od 1.5.2007.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdrţel se:0

12. Žádosti o odkoupení pozemků
a) Paní Jana Paterová, Plzeň, Hrádecká 1101/10 zastoupená firmou AED Reality Plzeň ţádá o
odkoupení p.č. 77/15 o výměře 28 m2 v k.ú. Nebřeziny.Důvodem ţádost je výstavba opěrné zdi na
pozemku města. Ţádost byla předloţena k vyjádření OV Nebřeziny. Bude předloţeno na jednání
ZM.
b) Mgr. Jana Čiháková, Lomany 20 ţádá o úpravu hranice pozemků podle vybudovaného oplocení
s tím, ţe nabízí městu část p.č. 595/2 v k.ú. Lomnička, která je ve vlastnictví paní Čihákové.
Zároveň ţádá o úpravu cesty tak, aby dešťové vody odtékaly mimo pozemek.
Ţádost byla předloţena k vyjádření OV Lomnička. Bude předloţeno na jednání ZM.
c) Pan J. Trš, Horní Bříza 529 ţádá o odkoupení p.č. 279/21 v k.ú. H.Hradiště u čp. 46. Po kontrole
údajů bylo zjištěno, ţe vlastníkem p.č. 279/21 je pan R. Chyba, H. Hradiště.
d) Manţelé Vinduškovi, Plasy 282 ţádají o odkoupení části p.č. 316/3 v k.ú. Plasy o výměře cca
900 m2. Prostor by slouţil pro uskladnění dřeva na topení (praţce). RM prodej nedoporučuje.
Bude předloţeno k jednání ZM.

-513. Vyčíslení škody – poškození turistické mapy
RM bere na vědomí vyčíslení škody poškozené mapy a plexiskla u pošty v Plasích na základě
protokolu sepsaného s Policií ČR dne 14.5.2007.
14. ČD - návrh jízdního řádu
RM bere na vědomí návrh jízdního řádu trasy 160 Plzeň – Ţatec, který bude platný od 9.12.2007 do
13.12.2008. S jízdním řádem byli seznámeni zástupci OV Horní Hradiště.
15. KÚ PK – ukončení projektu BAK
RM bere na vědomí ukončení projektu BAK na území PK řízený KÚ PK k 30.6.2007. Dále bere na
vědomí podmínky fakturace akcí od 1.1. do 30.4.2007.
16. Správa vojenského bytového fondu
Byl předloţen návrh předávacího protokolu bytových domů čp. 413 a 414 v Plasích mezi Městem
Plasy a Správou vojenského bytového fondu Praha s tím, ţe termín fyzického převzetí bude
oznámen a celý proces převzetí včetně převodu nájemních smluv bude ukončen k 20.6.2007.
Návrh: RM schvaluje návrh protokolu o předání a převzetí bytových domů čp. 413 a 414 v Plasích
mezi Městem Plasy a Správou vojenského bytového fondu Praha s tím, ţe termín fyzického
převzetí bude oznámen a celý proces převzetí včetně převodu nájemních smluv bude
ukončen k 30.6.2007
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
17. Nabídka publikace
Pan Jaroslav Sklenář, Čistá 315 připravuje vydání publikace „Ţivot v uplynulých letech (staletích)
na Kralovicku, Plasku a Manětínsku“. Zároveň ţádá o finanční spoluúčast města při vydání
publikace.
Návrh: RM bere na vědomí vydání publikace „Ţivot v uplynulých letech (staletích) na Kralovicku,
Plasku a Manětínsku“ panem Jaroslavem Sklenářem, Čistá 315 a dále schvaluje
odkoupení 10 publikací a finanční příspěvek 1 000,- Kč.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0
18. KÚ PK – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb PK
RM bere na vědomí dopis radního PK pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Mgr. Ing. Karpíška
o přípravě zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb PK (§ 95 zák. 108/2006 Sb.).
Zároveň ţádá města o spolupráci při zmapování potřeb sociálních sluţeb ve městě a případně
v celém obvodu pověřené působnosti.
19. Různé
a) Občanské sdruţení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! zaslalo městu memorandum k výběru
místa pro hlubinné úloţiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě Pačejov – nádraţí. RM bere
memorandum na vědomí.
b) Lumír Pröll – ţádost o předčasnou splátku
Návrh: RM schvaluje předčasnou úhradu p.č. 357/29 v k.ú. Plasy na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi Městem Plasy a panem Lumírem Pröllem, Plasy, Plzeňská 127 ze dne
27.5.2006 tak, ţe bude uhrazena celková částka 519 619 Kč a úrok 7 794 Kč. Zbývající část
úroků ve výši 19 485 Kč nebude účtována
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrţel se: 0

-6c) Dluţníci – J. Klika jako správce bytů předloţil seznam dluţníků nájemného v obecních bytech
Návrh: RM bere seznam na vědomí s tím, ţe v případě dluţné částky za období delší neţ 3 měsíce
bude vymáhání předáno právničce města případně přistoupeno k vystěhování z bytu. Dále
bude upozorněna firma Tebyt na nutnost zlepšení spolupráce s městem a jednotlivými
.společenstvími vlastníků
d) DPS – paní L. Tekenöšová ţádá o svolení k přihlášení pana J. Lukeše, Pňovany k trvalému
pobytu do nájemního bytu č. 305 v čp. 546.
Návrh: RM neschvaluje přihlášení pana J. Lukeše, Pňovany k trvalému pobytu do nájemního bytu
č.305 v čp. 546 ani neschvaluje dlouhodobý fyzický pobyt v DPS
Hlasování: pro: 5

proti:0

zdrţel se:0

e) Diskuse
Mgr. Lorenzová - informovala o problémech paní Horákové s péčí o 3 děti po dobu nemoci. Dále
informovala o přemístění poutače na pozemek gymnázia (Mariánská Týnice) a průběhu vítání
občánků.
Ing. Gross – upozornil na nutnost aktualizace internetových stránek města
- poţádal o informaci o jednání ve věci prodeje plynových rozvodů v zóně pro
výstavbu RD a části vodovodu (Senový dolík) provozovatelům sítí
- kontrola smlouvy na pozemky v okolí novinového stánku u kina ve vlastnictví J.
Kováříka (přednostní odkoupení)

Ověřovatel zápisu: Václav Šiml
Zapsal: Ing. Josef Domabyl

Starosta: Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta: Václav Šiml

Usnesení
z 9. jednání Rady města konané 30.5.2007 v Plasích
Rada bere na vědomí:
usn.č. 172-07:
- zprávy starosty a místostarosty
- činnost výborů, komisí
- činnost příspěvkových organizací města
- Na jednání RM byl přizván zástupce Policie ČR OOP Kaznějov pan npor. Rybák a dále zástupci
pořadatelů kulturních akcí v areálu Velká louka. Hlavním důvodem schůzky byl dopis Policie ČR
zaslaný obcím v obvodu OOP Kaznějov, městu a Krajské hygienické stanici s upozorněním na
dodrţování platných zákonů při pořádání kulturních akcí (hladina hlučnosti). Záleţitost pořádání
kulturních akcí ve městě byla projednána na jednání ZM dne 16.5.2007 s tím, ţe ZM nezpochybňuje
dodrţování platné legislativy na úseku ochrany zdraví. Bude sezvána schůzka se zástupci Policie
ČR, OOP Kaznějov a dále s pořadateli jednotlivých akcí, kteří budou opětovně upozorněni na
dodrţování stanovených pravidel. Občané města budou informováni samostatným letákem o počtu
a době konání schválených kulturních akcí se zdůvodněním pouţití fin. prostředků získaných
z těchto akcí (poplatek ze vstupného). Výše uvedené plošné opatření vyvolané Policií ČR OOP
Kaznějov (sledování hladiny zvuku Krajskou hygienickou stanicí) výrazně utlumuje aţ znemoţňuje
kulturní vyţití občanů v celém regionu působnosti Policie ČR OOP Kaznějov. Npor Rybák
přednesl stanovisko Policie ČR – důsledné dodrţování platných zákonů. Navrhl některé
kompromisní návrhy (př. sníţení hlučnosti po 22:00 hod., otočení reproduktorů, budování
přirozených hlukových bariér aj.). Pořadatelé jednotlivých kulturních vystoupení (TJ Sokol Plasy,
DDM Radovánek, Gymnázium Plasy, Město Plasy, agentura Sokol´s Power Voice) přednesli
důvody pořádání kulturních akcí a pouţití příjmů z těchto akcí. Vyjádřili názor na zachování
odsouhlaseného počtu a časů konání jednotlivých akcí na rok 2007. Další jednání budou pokračovat
po vyhodnocení měření hlučnosti v areálu Velká louka (Brutus dne 26.5.2007) KHS Plzeň.
- projekt „Děti dětem“ – podání ţádosti o podporu na KÚ PK v rámci protidrogové prevence
(společná ţádost ZŠ, MŠ a gymnázia)
- průběh investičních akcí města
- vyčíslení škody poškozené mapy a plexiskla u pošty v Plasích na základě protokolu sepsaného
s Policií ČR dne 14.5.2007
- návrh jízdního řádu ČD trasy 160 Plzeň – Ţatec (od 9.12.2007 do 13.12.2008)
- ukončení projektu BAK na území PK řízený KÚ PK k 30.6.2007
- střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb PK předloţený Mgr. Karpíškem a ţádost o spolupráci
s městem při zmapování potřeb sociálních sluţeb v obvodu pověřené působnosti
- memorandum k výběru místa pro hlubinné úloţiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě
Pačejov - nádraţí
- seznam dluţníků na nájemném v obecních bytech
- diskusní příspěvky členů RM
Rada schvaluje:
usn.č. 173-07: - vyjádření č. 260-267 zápisu komise ŢP ze dne 22.5.2007. RM bere dále na vědomí
zpracovanou inventuru problémových míst (černé skládky a vraky aut) ve městě a
obcích. Upozornění na odstranění vraků formou letáků
usn.č. 174-07: - osvobození od placení poplatku za likvidaci odpadů za rok 2007 – viz příloha
zápisu.

-2usn.č. 175-07: - proplacení pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Walter, který je ve vlastnictví SDH Plasy ve výši 683,- Kč.
usn.č. 176-07: - finanční příspěvek 5 000,- Kč na nákup jednotných obleků pro soutěţní druţstvo
ţáků jako vítěze okresního přeboru /část fin. prostředků bude získáno vrácením
palet firmě Best/
usn.č. 177-07: - uzavření MŠ Plasy v době hlavních prázdnin ve dnech od 30.7.do 24.8.07– s tím, ţe
z důvodů rekonstrukce školní jídelny bude zabezpečeno stravování dovozem obědů
z Horní Břízy (paní Bajtová) za cenu 20,50 Kč za oběd. RM dále schvaluje úhradu
rozdílu v ceně obědů ve výši 5,50 Kč reţijních nákladů na oběd MŠ Plasy. Počet
stravovaných dětí cca 27.
usn.č. 178-07: - povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě MŠ stanoveného podle § 10 odst. 1
vyhlášky o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
a dětí nadaných MŠMT č. 62/2007 Sb., a na základě zákona č. 561/2004 Sb.
z počtu dětí 10 ve speciální třídě MŠ do počtu 14 dětí. Výjimka bude platná od
1.9.2007
usn.č. 179-07: - úhradu částky 1 600,- Kč za připevnění a zazdění vany v bytě č. 11 v čp. 447
v Plasích paní G. Werkamnnové
usn.č. 180-07: - pokračovat ve vymáhání dluţné částky za nájemné ve výši 3 936 Kč od paní
D. Štruncové, Rybnice 90 /moţnost splátkového kalendáře/
usn.č. 181-07: - schvaluje moţnost provozování stánku s občerstvením v areálu sádek při
koncertech skupiny Brutus a rockovém koncertu v roce 2007. RM schvaluje
zároveň osvobození od placení poplatku z uţívání veřejného prostranství
usn.č. 182-07: - dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.11.2006 uzavřenou mezi Městem Plasy a
firmou Becker Bohemia, Plzeň, Hrádecká 7 na umístění nádoby na tříděný odpad
(240 l) v Lomanech. Cena za jeden výsyp 60 Kč.
usn.č. 183-07: - dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 26.6.2002 mezi
Městem Plasy a ČR – Státní oblastní archiv v Plzni na ceny sluţeb – čtvrtletní
zálohy ve výši 7 900 Kč (voda, el. energie, plyn) s platností od 1.5.2007
usn.č. 184-07: - návrh protokolu o předání a převzetí bytových domů čp. 413 a 414 v Plasích
mezi Městem Plasy a Správou vojenského bytového fondu Praha s tím, ţe termín
fyzického převzetí bude oznámen a celý proces převzetí včetně převodu nájemních
smluv bude ukončen k 30.6.2007
usn.č. 185-07: - RM bere na vědomí vydání publikace „Ţivot v uplynulých letech (staletích) na
Kralovicku, Plasku a Manětínsku“ panem Jaroslavem Sklenářem, Čistá 315 a
dále schvaluje odkoupení 10 publikací a finanční příspěvek 1 000,- Kč.

-3usn.č. 186-07: - předčasnou úhradu p.č. 357/29 v k.ú. Plasy na základě kupní smlouvy uzavřené
mezi Městem Plasy a panem Lumírem Pröllem, Plasy, Plzeňská 127 ze dne
27.5.2006 tak, ţe bude uhrazena celková částka 519 619 Kč a úrok 7 794 Kč.
Zbývající část úroků ve výši 19 485 Kč nebude účtována
usn.č. 187-07: - RM bere seznam dluţníků na vědomí s tím, ţe v případě dluţné částky za období
delší neţ 3 měsíce bude vymáhání předáno právničce města případně přistoupeno
k vystěhování z bytu. Dále bude upozorněna firma Tebyt na nutnost zlepšení
spolupráce s městem a jednotlivými společenstvími vlastníků
Rada neschvaluje
usn.č. 188-07: - ţádost o navýšení počtu odpadových nádob s doporučením důslednějšího třídění
TDO (nádoby na separovaný odpad jsou v těsné blízkosti). Stav bude vyhodnocen
po cca 2 měsících.
usn.č. 189-07: - přihlášení pana J. Lukeše, Pňovany k trvalému pobytu do nájemního bytu č.305
v čp. 546 ani neschvaluje dlouhodobý fyzický pobyt v DPS
Rada předkládá ZM
a) Paní Jana Paterová, Plzeň, Hrádecká 1101/10 zastoupená firmou AED Reality Plzeň ţádá o
odkoupení p.č. 77/15 o výměře 28 m2 v k.ú. Nebřeziny.
b) Mgr. Jana Čiháková, Lomany 20 ţádá o úpravu hranice pozemků podle vybudovaného oplocení
s tím, ţe nabízí městu část p.č. 595/2 v k.ú. Lomnička, která je ve vlastnictví paní Čihákové.
d) Manţelé Vinduškovi, Plasy 282 ţádají o odkoupení části p.č. 316/3 v k.ú. Plasy o výměře cca
900 m2.

Vyhotoveno: 4.6.2007
Mgr. Miloslav Hurt
starosta

Václav Šiml
místostarosta

